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Dotyczy: Pomoce do wykorzystania (Instrumentum laboris) przez Kapitułę domową w europejskich wspólnotach braterskich

Drogi Bracie Ministrze!
Niech Pan Cię obdarzy pokojem!
Tym listem chciałbym przekazać kilka informacji na temat spotkania europejskiego w Częstochowie w dniach 11-16 października 2021 roku. Komisja powołana do przygotowania tego wydarzenia już pracuje, a kilku jeszcze innych braci zgłosiło się do współpracy. Dziękujemy im po bratersku. Szczególne podziękowania dla braci z prowincji krakowskiej i warszawskiej, którzy okazali gotowość zapewnienia logistyki na miejscu. Pomimo niepewności spowodowanej pandemią, mamy nadzieję, że spotkanie odbędzie się.
W tej perspektywie, spodziewając się, że to ważne przedsięwzięcie pozwoli nam "ożywić płomień naszego charyzmatu" i wspólnie planować naszą przyszłą obecność na kontynencie europejskim, wybraliśmy motto i logo. Motto nawiązuje do listu Ministra generalnego "Do wszystkich
braci Europy", który odnosi się do nauczania papieża Franciszka i brzmi: "Kapucyni w Europie:
marzenie o braterstwie". Logo zaś przedstawia głowę świętego Franciszka, otoczoną dwunastoma
gwiazdami (odpowiadającymi znakowi Maryi Dziewicy i flagi europejskiej), mając na myśli ciągłą
żywotność charyzmatu na kontynencie.
Wkrótce zostanie utworzona specjalna strona internetowa (www.europa2021.ofmcap.org), na
której bracia będą mogli znaleźć różne dokumenty (list Ministra generalnego, broszurę o wspólnotach
świętego Wawrzyńca z Brindisi, Instrumentum laboris dla Kapituły domowej). Strona będzie
uzupełniana w miarę napływu informacji. Inne media, takie jak Facebook, Twitter, Instagram są w
trakcie opracowywania i zostaną przekazane Wam w późniejszym terminie.
Oprócz tej garści informacji, powodem niniejszego listu jest również zaproszenie i zachęta
skierowana do każdej wspólnoty braterskiej Waszego okręgu, do zorganizowania Kapituły domowej
w perspektywie spotkania “Częstochowa 2021”. Komisja przygotowawcza, kierując się wskazaniami
Ministra generalnego, ma nadzieję, że każdy brat, każda wspólnota braterska poczuje się wezwana
do zainteresowania się tym wydarzeniem i będzie miała możliwość wypowiedzenia się i wniesienia
swojego wkładu w sprawę, która dotyczy nas wszystkich. W tym celu przygotowaliśmy dokument,

który ma zachęcić do modlitwy i dialogu z braćmi na Kapitule domowej. Pomoc ta jest załączona do
niniejszego listu oraz zamieszczona na stronie internetowej. To, co wyniknie z tych braterskich spotkań, niech zostanie przedłożone w kurii Waszych okręgów. Prosimy Was, abyście wraz ze swoimi
radnymi lub innymi kompetentnymi braćmi, przesłali nam podsumowanie Kapituł domowych do
końca czerwca 2021 roku. Zdajemy sobie sprawę, że prosimy Was o dodatkowe zadania, oprócz tych,
które już macie, ale sukces naszego europejskiego spotkania wymaga poważnych przygotowań.
W końcu, ostatnia sprawa, dotycząca budżetu ustalonego przez Komisję przygotowawczą.
Aby sprostać wydatkom związanym ze zgromadzeniem, prosimy, aby każdy okręg wpłacił do końca
czerwca zaliczkę w wysokości 500,00 euro na konto otwarte w tym celu. Poniżej znajdują się
szczegóły dotyczące konta, na które można dokonać przelewu z dopiskiem "Meeting Europe 2021":
Curia Generalizia dei Frati Minori Cappuccini
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Powierzając się Waszej braterskiej życzliwości, przesyłam moje najlepsze życzenia.
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